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  بيژن نيابتی

 ٢٠١٧ اگست ٠٨
  

  ـ کتاب دومجنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا
  المانبخش ھجدھم ـ فراز و فرود رايش 

دراين مقطع تمامی . ی سياسی و نظامی در شرق و غرب اروپاست در تمامی صحنه ھاالمان سال عروج ١٩۴٠سال 

آدولف ھيتلر اکنون خود را در يکقدمی تبديل شدن به يگانه . آثار حقارت بار ورسای دود شده  و به ھوا  رفته است

ی حاصل ويرانه ای را که ھفت سال پيش از اين تحويل گرفته ، توانسته است از جايگاه بردگ. ابرقدرت جھان می بيند

حاال وقت آن است که ھمچون .  جھان در جنگ جھانی ديگری برساندئیشکست در يک جنگ جھانی به مقام آقا

در نگاه او يکراه بيشتر وجود ندارد و . قماربازی ماھر به حفظ سرمايه ھای ھنگفتی ھمت گمارد که تصاحب کرده است

 ُی بايست اگر الزم باشد تمامی برده ھايش را در اين قمار بر مالماندراين مسير . آن تقسيم دنيا با ابرقدرت قديم است

  .  به خاک اتحاد شوروی سيمای تمام عيار چنين قماری است١٩۴١تھاجم تابستان . وی ميز بياورد و می آوردر

 ھدفش  که پرچم مبارزه با بلشويزم را به مثابه دشمن مشترک کل جھان سرمايه داری بلند کرده بودءھيتلر ازھمان ابتدا

دشمنی آدولف .  باشد خصم انگلستان بودالمانکه دشمن   جذب دولت فخيمه بود، بلشويزمی که البته بيش ازآنًاساسا

فضای حياتی . طورخاص بوده استه ِ اسالو در مفھوم عام و بلشويزم مھاجم بًعمدتاِھيتلر ھمواره  و در اساس با شرق 

رسميت ه پسا جنگ اول که دولت وايمار با امضای قرارداد لوکارنو باو مرزھای غربی . مورد نيازاو ھم درشرق است

حتی بر بازگشت آلزاس و لورن که بارھا ميان فرانسه و . ل نبرده استؤازير عالمت سه شناخته است را نيزھرگز ب

 پيروزی عجيبتر ازھمه پس از. دست شده  و حاال ھم ھنوز در تصاحب فرانسه است پافشاری نکرده استه  دست بالمان

 و فرانسوی درنبرد دونکرک نيزھمچنان اميدش را به اتحاد با  صدھا ھزار سربازانگليسۀبر ارتش فرانسه و محاصر

 و انگلستان به قيمت يک اشتباه جبران ناپذير راه المانبه منظورخراب نکردن آخرين پلھا ميان  بريتانيا ازدست نداده و

  .  خودی را ھم بازگذاشته استعقب نشينی بخش اعظم ارتش سلطنتی به خاک

او معتقد است دو کشور اگرھزار دليل برای دوستی و .  تابع ھيچ منطقی نيستالماندرنگاه او دشمنی دولت فخيمه با 

او .   با عقل و منطق او نمی خواندًاصال الماندشمنی انگلستان  و . اتحاد داشته باشند ، يک دليل اما برای دشمنی ندارند

 را فدای  رابطه اش با بريتانيا ستالين بسيار با ارزشش با ۀ دولت فخيمه حالی کند که حاضر است تفاھمناممی خواھد به

ِبه ھمين اعتبار پرواز محرمانه و حيرت انگيز معاونش رودلف ھس به انگلستان در اوج جنگ  و يکماه . کند و می کند
عالوه براينھا .  شمار آورده د قطعه ای ازھمين پازل بو خرده ای پيش از شروع  تھاجم به خاک شوروی  را نيز باي
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. ھيتلربخوبی به تضاد ميان اياالت متحده و بريتانيای کبيرھم آگاه است و برروی آن نيز بسا سرمايه گذاريھا کرده است

ی فھمد اما  برای حاکميت بر بازار و به تبع آن دولت اياالت متحده  را خوب مامريکادر "  يھودۀکالن سرماي"او خيز 

باور ندارد که . باور ندارد که دولت فخيمه به پای خود شليک کند.  باور نداردًاصالرا  تن دادن دولت انگلستان به آن

 اخير چه ۀ موازی چند سالستراتيژیآخر تکليف آن .  گرفته باشدالمانبريتانيا قاطعانه تصميم به نابودی  تام و تمام 

دست نخواھد ه  می تواند ھمه چيز را حفظ  کند ولی در تقابل با آن ھيچ چيز بالمانبا خواھد شد ؟ انگلستان دراتحاد 

 نمی خواھد بپذيرد که انگلستان حاضر به واگذاری رھبری  به ابرقدرت تازه نفسی باشد که تا اندکی المانپيشوای . آورد

 المانآيا يک . ه ھايش برنداشته بودرا ھنوز از روی ميز گزين پيش از شروع جنگ جھانی طرح  تھاجم نظامی به آن

  ی بالقوه دشمن می باشد ؟ امريکادوست خطرناکتر از يک 

  

  طرح  سرخ 

 يھود دروال استريت، اياالت متحده  طرح  يک عمليات نظامی موسوم به ۀيکسال پس ازکودتای مالی کالن سرماي

اين . گذارد  میءوردن ابرقدرت موجود به اجرازانو درآه با ھدف ب  عليه بريتانيای کبير١٩٣٠را در سال" طرح سرخ"

 جديد ۀ در راستای خنثی کردن تھديدات بالقوه عليه قار١٩٢٧طرح بخش محوری يک طرح  کلی تری است که از 

ھر تھديدی با يک رنگ مشخص شده و نام آن رنگ برکليت طرح گذاشته .  قرار داردامريکاروی ميز دستگاه نظامی 

طرح "، تھاجم به چين " طرح سياه"المان، جنگ عليه " طرح نارنجی "جاپانح جنگ عليه برای مثال طر. می شود

برای مقابله با يک قيام " طرح سفيد"حتی يک . نامگذاری شده اند" طرح سبز"و طرح جنگ محتمل با مکزيک " زرد

اياالت متحده می بايستی که نيروھای نظامی " طرح سرخ"  و اما برمبنای ! ھم آماده شده است امريکااحتمالی در خود 

ه  گسترده حتی با بئیدر صورت ضرورت عليه نيروھای بريتانيا در کانادا وارد عمل شده و با اتکاء به بمبارانھای ھوا

 تکليف تعييندر اين مقطع که نبرد برای .  نيروھای مذکور را از ميان بردارندئیيمياک ۀکارگرفتن سالحھای ممنوع

 المان و جاپانخطرناکتر از  حتی امريکا بزرگترين تھديد عليه ۀدستور است انگلستان به مثاب رھبری جھان در ۀمقول

چمبرلين بارھا در . حتی آدمی مثل چرچيل ھم امکان بروز جنگ با اياالت متحده  را  نا ممکن نمی بيند. تلقی می گردد

  .  داده بودبه اين طرح اشاره  کرده  و در رابطه با آن ھشدارًا سخنرانيھايش علن

 يکی ازمعروفترين Charles A. Lindbergh" چارلز ليندبرگ"١٩٣١ در سال امريکادرارتباط با اين طرح دولت 

 به ،که چھار سال پيش از اين با گذشتن از اقيانوس اطلس شھرتی جھانی ياقته استرا  خود ئیخلبانان نيروی ھوا

چارلز ليندبرگ يکی از . در کانادا می فرستد" ھادسن بی"یمنظور ارزيابی يک تھاجم نظامی محتمل به سواحل غرب

" ِکی استون"او دراين تاريخ استاد لژ فراماسونی. ستامريکاشخصيتھای جالب و قابل بررسی در اين برھه از تاريخ 

سھا اين موضوع را او نه تنھا پنھان نمی کند که عالئم و سمبلھای اين جريان را ھم بر روی لبا. درسنت لوئيس ھست

ليندبرگ .  سالھای بعد او با نازيھاستۀ ويژۀجالبترازھمه رابط.  وھم بر روی ھواپيمای قاره پيمايش حمل نيز می کند

 با دستاوردھای نيروی ئی و به منظورآشناامريکا دوم دھه سی با مأموريت ويژه ازسوی ارتش ۀچند سال بعد درنيم

.  به ارمغان می آوردامريکا اطالعات ارزشمندی را ھم برای ارتش  سفرھای متعددی به آن کشورمی کند والمان ئیھوا

اين نزديکی تا آنجا پيش می رود که در .  طی اين سفرھا به ديدگاه ھای عام نازيھا گرايش بسيار پيدا می کندًااو ظاھر

رمانده نيروی  ازسوی ھرمان گورينگ فالمان يعنی يکماه پس از آغاز رسمی جنگ نشان با ارزش عقاب ١٩٣٩ اکتوبر

  .سادگی به ھرکسی داده نمی شودطا می گردد، نشانی که البته ب رايش به او اعئیھوا
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عليه خط روزولت به تبليغ فعال " امريکااول " به عنوان سخنگوی کميته تازه تأسيس امريکاليندبرگ پس از بازگشت به 

 متھم به زمينه ًرسماوزولت و مافيای يھود را  او ر. نگه داشتن اياالت متحده از دايره جنگ می پردازد سياست دور

در اين مقطع محل تجمع " امريکااول "کميته .  به آن می کندامريکاراه انداحتن جنگ و کشانيدن ه سازی برای ب

مداخله " درمقابل جريانات جنگ طلب موسوم به Isolationisten" انزواگرايان"جريانات ضد جنگ موسوم به 

بر مجبور می شود خود را منحل اين کميته که پس ازشعبده بازی پرل ھار. می باشد  Interventionisten" گرايان

ای اولين بار پس از جنگ دوم مدعی سينه زنی زير آن شده مپ برم تاريخی است که امروز دونالد ترَ، ھمان علکند

  . است

 ميليون ۵٧ طرح ١٩٣۵ در سال امريکاچھارسال بعد از اعزام ليندبرگ به کانادا  کنگره ". طرح سرخ"برمی گردم به 

ر استتاربا ی تأمين ھزينه ساخت سه فرودگاه نظامی مخفی در نزديکی مرزھای کانادا که باندھای آن بايد به منظودالر

اری بزرگترين زارتش اياالت متحده  درھمين سال اقدام به برگ. چمن پوشيده شده باشند را از تصويب می گذراند

قلم نزديک به شش ميليون سرباز بر مبنای طرح مذکور در  يک. مانورنظامی تاريخ خود در مرزھای کانادا می نمايد

 يعنی کمتر از سه ماه پيش از شروع  ١٩٣٩ جون ١۵خ  تنھا در طرح سر. شدند اين نقطه می بايستی وارد عمل می

وی ربا اين تحليل که در آينده و در صورت ضرورت دوباره  بر.   از دستورکارخارج و منجمد می گرددًا موقتجنگ

 ١٩٧۴ل  اين طرح جنجالی  تنھا در ساًا خيلی مشکل است اما واقعيت آنست که نھايتًاباورش حتم. ميزگزينه ھا بازگردد

  ! سطل زباله می گردد ۀکلی و برای ھميشه روانه است که ب

  

  فتح  بالکان

منطقه بالکان بی ترديد يکی ازپرآشوبترين و درعين حال خطرناکترين بخش اروپای پيش و پس از جنگ جھانی اول 

ويژه دو ه رتھای منطقه ب محل تالقی قدًامنطقه ای با يک تنوع  قومی شگفت انگيز که تا پيش از جنگ اول متداوم. است

. جرقه جنگ جھانی اول ھم درھمين منطقه زده می شود. امپراتوری عثمانی و ھابسبورگھای اتريش ـ ھنگری بوده است

آنجا که نظم قديم يعنی نظم امپراتوريھا . جنگی که پس ازآن پايه ھای اولين نظم جھانشمول در ورسای گذاشته می شود

، عثمانی ، اتريش ـ ھنگری  و المانر امپراتوری بزرگ جھان آنروز يعنی امپراتوريھای با ازميان برداشته شدن چھا

روسيه تزاری  و تضعيف حقارت بار تنھا ابرقدرت موجود يعنی بريتانيای کبير درھم  می ريزد و تکه ھای گسسته از 

مستقل بر روی نقشه جفرافيا  درازمدت و در قالب کشورھای به ظاھر ستراتيژیاين امپراتوريھا ھمه بر اساس يک 

ک در رابطه با اين تازه کشورھا در چارچوب نظم نوين تقسيم تمامی ستراتيژيويژگی عمده اين طرح . رديف می گردند

نه فقط  در بالکان که در خاورميانه پسا جنگ اول  و  بر مبنای  . خلقھای منطقه در ميان دو و يا چند کشورھمجوار است

ريشه تمامی درگيريھای مبتنی بر قوميت و مذھب که جنگ . کو نيزعين ھمين طرح پياده می شودقرارداد سايکس ـ پي

 ضد ئیس آنھا جريان يافته و پيش برده می شود ازجمله جنگھای وکالتی موجود درھمين تقسيمات جغرافياًراساچھارم ب

  . انسانی حاصل نظم  ورسای  قرار دارد

در . ھارکشور پخش شده و تحت حاکميت چھار دولت مختلف قرار می گيرنددرخاورميانه ميليونھا کرد درميان چ

افغانستان يک موزائيک تمام عيار از ده ھا قوم و زبان و قبيله شکل می گيرد که بخشی از آنھا در داخل خاک افغانستان 

ا و ازبکھا و آذريھا و تاجيکھ. در ايران ھم جزاين نيست. و بخشی ديگر در ميان خاک کشورھای ھمسايه آن قرار دارند

. ھا نيز بايد قلمروشان را با پاکستان تقسيم کنندنترکمانھا و ارمنيھا ھريک صاحب يک کشور مجزايند و بلوچھا و پشتو

.  مانده از ويرانه ھای امپراتوری عثمانی سراغ گرفتیجاه را بايد در جنوب شرقی اروپا و درخاک ب بدتر از اين
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ماند و بخشی به کشورجديد يوگوسالوی ضميمه می شود ، بخشی  ازمقدونيه دريونان میدربالکان برای مثال بخشی 

 ئیُھا در کوزوو، بخشی ازملداوھا در رومانی ، بخشی ازمجارھا در رومانی و لھستان و خالصه ليست بلندباالئيازآلبانيا

 مختصر به ترکيب ۀط يک اشارفق. وضوح مشاھده کرده از مليتھای تقسيم شده که آثارش را درھمه جا می توان ب

 ھزارکيلومترمربع مساحت درھمسايگی اوکرائين و رومانی کافی است تا با ٣٣نام مولداوی با ه قوميتی کشورمانندی ب

 زبان که کمتر ئی تبار و رومانيائیُدر اينجا در کنارخود ملداوھای  رومانيا.  بيشتری پيدا کردئیماھيت نظم نوين آشنا

يت را تشکيل می دھند ، يک اقليت بزرگ قومی شامل اوکرائينی ھا ، روسھا ، گاگاووزھا، بلغارھا، ازھفتاد درصد جمع

 که درھمه جا در شرايط سرکشی حکومتھای محلی ابزار ئیاقليتھا.  و روسھای سفيد  زندگی می کنندپولنديھاتاتارھا ، 

  .ردنکشی مستقل از نظم حاکم می باشندل ھرگونه گوقدرتمندی در دست متوليان نظم نوين برای سرکوب و کنتر

ی ھمچون اتحاد شوروی ، ايتاليا ، بريتانيا و صد ئبالکان در آغاز دھه چھل ميالدی محل تالقی منافع قدرتھای منطقه 

ھيتلر درآغاز تالش می کند که کشورھای بالکان را حتی المکان از درگيريھای نظامی دراروپا دور .  می باشدالمانالبته 

 دارند، مسيرعبوربسياری از نيازھای لجستيکی اين المانگذشته از آنکه غالب کشورھای مزبورنگاه مثبتی به . اردنگه د

 ميان دو کشور قرارداد نفت ١٩۴٠ می٢٧در. مھمترين اين نيازھا نفتی است که از رومانی می آيد. کشورنيزھستند

 وظيفه آموزش و تسليح ارتش رومانی و حفاظت از المان می شود که بر مبنای آن نيروھای ارتش ءدرمقابل سالح امضا

بر سر .  و درسمت اتحاد سه گانه می باشدالمانبلغارستان ھم از آغاز نگاھش به . ميادين نفتی را برعھده می گيرند

در اين راستا شوروی تالشی عبث درجھت .  جريان داردستالينجذب بلغارستان رقابت پنھان و آشکاری ميان ھيتلر و 

جلوگيری ازپيوستن کامل اين کشوربه نيروھای محور صورت می دھد اما دولت بلغارستان پس از دوبار رد پيشنھاد 

.  به اتحاد سه گانه می پيوندًرسما ١٩۴١ مارچ دراول ًا نھايت۴٠نومبر و اکتوبرپيوستن به متحدين در ماه ھای  

  . راين مقطع  در جنگ ھمچنان در حفظ  بيطرفی اصرار دارند دالمانرغم نگاه مثبتشان به  يوگوسالوی و يونان اما علی

 خواھان پس گرفتن بسارابی و بوکوين شمالی از رومانی می ستالين بالفاصله پس از شکست فرانسه ، ١٩۴٠ جون ٢٧

اره رومانی البته چ. اين مناطق در جنگ اول از دولت نوپای انقالبی شوروی گرفته و به رومانی داده شده بودند. شود

ھيتلر .را مطالبه می کند" دوبروجا"دولت مجار، ترانسيلوانی و دولت بلغارستان ھم . ای جز پس دادن اين مناطق ندارد

 به دعوای سه کشورخاتمه داده و با حکميت خود ترانسيلوانی را به مجارستان داده  و درمقابل استقالل ۴٠اگست ٣٠در

. دھد  را ھم میستاليندين ترتيب با جلب رومانی به طرف خود پاسخ ب. کند رومانی را تحت حمايت محور تضمين می

رود چرا که اين حق مدتھا پيش از اين درچھارچوب  ل نمیؤاالبته حق شوروی دررابطه با بسارابی زير عالمت 

  ! رسميت شناخته شده استه  ـ شوروی بالمانتفاھمنامه ميان 

رد جنگ شده اند ھرچند دير آمده اند اما عجله دارند که کارشان را زود تمام  واًرسماھا که حاال به تازگی ئيو اما ايتاليا

ھا به رھبری الماناين .  قادر به پيشروی درھيچ جبھه ای نيستندالمان با اينحال آنھا درھيچ کجا بدون حمايت ارتش !کنند 

 می رسند که درھمه جا به ئیوھای ايتالياداد نيره فريقا و درمقابل بريتانيا با درشمال امارشال رومل ھستند که در ليبي

لبانی و چه ازھمه مھمتر اچه درمقابل نيروھای فرانسوی ، چه در . دراروپا ھم به غيرازاين نيست. عقب رانده شده اند

  . لبانی از قضا چشم به ھمين کشور دوخته استاموسولينی پس از اشغال . در يونان

 به يونان حمله می کند اما نيروھای يونانی موفق می شوند که ظرف المانقت ايتاليا بدون اطالع  و موافاکتوبر ٢٨در

ِدراين اثنا بريتانيا ھم جزيره کرتا دريونان را اشغال . لبانی عقب بنشاننداھا را تا درون مرزھای ئيکمترازيک ھفته ايتاليا
ی طرح ماريتا برای اشغال بالکان را  ھيتلر فرمان اجرادسمبر ١٣. گذاری سواحل اين کشور می نمايد و اقدام به مين

 لشکرکشی سال آينده به خاک اتحاد شوروی است که خطوط کلی آن پنج روز بعد از اين  در ۀاين مقدم. صادر می کند
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 از طريق رومانی  وارد ۴١ فبروری ٢٨ی در الماننيروھای .  ابالغ می گرددالمانبه فرماندھی کل ارتش دسمبر ١٨

 ٢۵پس از پيوستن بلغارستان به متحدين ، يوگوسالوی نيز در .  مرزھای يونان مستقر می شوندبلغارستان شده  و در

 صورت می گيرد  با يک الماندنبال قيامی که با حمايت بريتانيا و عليه ه اما دو روز بعد ب.  به اين اتحاد می پيونددمارچ

کودتاچيان پيتر دوم را که دشمن نازيھاست و . ريزدبه يونان می گ" پاول"کودتا دولت وقت از کار برکنار و شاھزاده 

ی وارد يوگوسالوی و المان ستونھای اپريل ۶در . جای پاول بر تخت می نشاننده در اين تاريخ ھفده سال بيشتر ندارد ب

ام وی و يونان تم کار يوگوسالاپريل ٢٧روز بعد ايتاليا ھم به يوگوسالوی اعالن جنگ می دھد و در . يونان می شوند

 ھزار نفر از نيروھای خود را نجات ۴٨ ھا با يک فقره عقب نشينی و واگذاری يونان موفق می شوند انگليس. می شود

 به مديترانه و دريای اژه  باز المانبا اشغال يونان راه نفوذ . داده  و ژرژ دوم  پادشاه يونان را ھم به انگليس می فرستند

  . گيرند  نفوذ کامل رايش و اتحاد محور قرار میزۀ درحوًاتمامبدين ترتيب کشورھای بالکان . می شود

 تمامی اروپا کم و بيش يا به تصرف نيروھای محور درآمده است و يا در موضع  دوستی قرار ١٩۴١در نيمه اول سال 

ی  ھرگز به چنين وسعت و عظمتالمان ميالدی ، ٨٠٠پس ازبنيانگذاری رايش اول توسط کارل کبير درسال . دارند

 شکست خورده به نظر می آيد و ورود ًابا اينحال پروژه اتحاد با بريتانيای کبير در اين مقطع تمام. دست نيافته بود

 و متحدانش کفاف يک جنگ المانھيتلر می داند که لجستيک .  زمان می باشدألۀاياالت متحده به جنگ نيزديگر تنھا مس

رترين ابزار او در نبردھا ھمه جا اصل تھاجم صاعقه وار بوده است که ب.  را نمی دھدامريکادرازمدت با انگلستان و 

 پيش برده می ئی با اتکاء به زرھی و در محور آن سالح برتر يعنی تانک و درھوا با حفظ برتری ھواًاساسادر زمين 

 ئی ناوگان دريای است که امان ازالمانھای ئيسالح برتر در آبھا نيز زيردريا. شود و پيروزی سريع حاصل می گردد

 بدون تأمين منابع انرژی و سوخت کافی ميسر بحرادامه تحرک اين ارتش در زمين و ھوا و . دولت فخيمه بريده است

  .   کفاف نياز بی پايان ارتش رايش را نمی دھدئینفت رومانی به تنھا. نخواھد بود

  

  عمليات بارباروزا ، تھاجم به خاک شوروی  

مارآن چه اوکرائين و جمھوريھای بالتيک و چه جمھوريھای قفقاز منبع بی کران تأمين سرزمين پھناورروسيه واق

 تا اين تاريخ در مقابل ستالين .ويژه در زمينه تأمين انرژی  و غله می باشده بالواسطه نيازھای يک جنگ درازمدت  ب

رغم درگيريھای اوليه جداگانه   علینجاپا برای پيوستن به اتحاد محور مقاومت کرده است ، اما با المانخواست اکيد 

ھيتلر می داند که ورود اياالت متحده به .  می کند که تا آخر جنگ ھم دوام می آوردءيک قرارداد عدم تعرض امضا

له که روزولت عامل و أاو بارھا در مکالماتش با اطرافيان و درسخنرانيھايش به اين مس. جنگ امری محتوم است

  :  می گويد ۴١زئي خبرنگار يونايتدپرس در اوايل پاپير ھوساو به . مللی است اشاره می کندکارگزار يھوديت بين ال

 آنھا !اين آقای روزولت و يھوديانش ". " اين کيسه ھای پول و يھوديانند که نمايش را در پشت صحنه اداره می کنند"

آقای  روزولت مدعی است که می خواھد . می خواھند بر دنيا حکومت کنند و ما را از ھستی و زندگی ساقط نمايند

  ". ش اين است که وارث امپراتوری بريتانيا گردد اانگلستان را نجات دھد اما دراصل منظور واقعی

اگر يھوديان نبودند و اگر روزولت اين : "ش می گويد  ا سکرتر شخصیمارتين بورماناو در جای ديگری خطاب به 

ديگر را درک   اگر يکامريکا و المانازھرنقطه نظر که بنگريم . گری می بودنوکر و پادوی آنھا نبود اوضاع جوردي

  ". ھم نکنند وعالقه ای به ھم نداشته باشند اما بدون شک می توانستند حداقل پشتيبان و ھواخواه  يکديگر باشند

در . يدی برجای نيست خواھان وارد کردن اياالت متحده به جنگ بودند تردًاکه روزولت و مافيای يھود اکيد در اين

 خواھم پرداخت اما در ًله مفصالأبخش بعد و در کادر تفسيرغيررسمی در رابطه با روند منتھی به جنگ دوم به اين مس
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روزولت پيش از شروع جنگ ، محرمانه برای . اينجا نيز اشاره به نکاتی چند در فھم موضوع ضروری می باشد

 از آن کشور حمايت بی قيد و شرط به عمل الماناعالن جنگِ انگلستان به تحريک چمبرلين قول داده بود که درصورت 

 و تسليحاتی به ئی سيل کمکھای يکجانبه غذاامريکاپس از شروع  جنگ ھم  خالف اعالن رسمی بيطرفی . خواھد آورد

ين موضوع برای رغم اطالع از ا ھيتلرعلی. انگلستان توسط کشتيھای بازرگانی ھمواره  و بی وقفه ادامه داشته است

  . پرھيز از درگيری با اياالت متحده  دستورداده بود که به کشتيھای بازرگانی مذبور حمله ای صورت نگيرد

 ايسلند را کستراتيژي ورود به جزيره امريکائی به جنگ ، نيروھای امريکا يعنی ماه ھا پيش از ورود ۴١ جوالیھفت 

 در واشينگتن در تلگرافی به المانکاردار سفارت .  آغازمی کنندیئبه منظورجايگزينی تدريجی نيروھای بريتانيا

 بحری برای يک درگيری المانوزارت خارجه يادآور می شود که اين اقدام بخشی از نقشه ھای روزولت برای تحريک 

که قانع ست که او بسا بدان نياز دارد چرا امريکاو درنتيحه مورد حمله قرارگرفتن کشتيھای بازرگانی و غيرنظامی 

 ھمانسال روزولت دستوربلوکه جوالی ٢۶.  مخالف جنگ تنھا از اين طريق امکان پذير استامريکائیکردن ميليونھا 

 ازمنبع اصلی نفت مورد جاپانی محروم کردن ااين اقدام به معن.  را صادر می کندامريکا درجاپان ھای ئیکردن دارا

سه ھفته بعد در . ی محور برای حمله به اياالت متحده می باشدنيازش بوده و حلقه ای ديگرازطرح تحريک کشورھا

اعالم می شود که در عمل به معنای اعالن يک " تالنتيکامنشور " درمالقات ميان روزولت و چرچيل اگستچھارده 

ردند  می گالماندر اين منشور دو کشور خواھان ادامه جنگ تا نابودی .  تلقی می گرددالمان به امريکاجنگ غيررسمی 

 ١١در .  را ھدف نشان می دھندالمان قائل نشده  و کل المانی ميان نازيھا و مخالفان نازيسم در تواو برای اولين بار تف

 به آبھای ايسلند و ئیی و ايتالياالمان روزولت تھديد می کند که از اين پس اگر کشتيھای ئی در يک نطق راديوسپتمبر

  .ول عواقب آن دولتھای متبوعشان خواھند بودؤشوند مس وارد امريکامناطق ديگر تحت حفاظت 

اينھا و موارد بسيارديگری که پيش از اين رخ داده بود و دربخش بعد بدانھا خواھم پرداخت ھيتلر را متقاعد می کند که 

ن  سلطنتی حتی بدوئیمگر ھمين چند ماه پيش نبود که نيروی ھوا. بايد خود را برای يک جنگ درازمدت آماده کرد

 ١٩۴٠سپتمبر تا جوالی سه ماھه ئی نبرد ھواالمان درآسمان خود را حفظ کرده  و ئیحضور اياالت متحده برتری ھوا

 با تسليحات جديد و پيشرفته اش به جنگ بی ترديد  تعادل را امريکاورود . با ھدف درھم شکستن انگلستان را باخته بود

اند حاال ديگر يا بايد انگلستان را از موضع قدرت وادار به آمدن پای ھيتلر می د. ھم خواھد زده عليه نيروھای محور ب

  و وارد شدن اياالت ستراتيژیميز مذاکره برای پايان دادن به جنگ و تقسيم دنيا کرد و يا در صورت شکست اين 

مه يک جنگ   برای ادائیدنبال بدست آوردن منابع حياتی انرژی و تأمين نيازھای غذاه متحده  به جنگ بايستی ب

. اد شوروی با ھمه ريسکھای آن پاسخ محتوم به ھردوی اين گزينه ھاستحتسخير سرزمين پھناورات. درازمدت رفت

روند اوضاع ھم نشان می . رغم تعارفات بسيارھيچ قصدی برای پيوستن به متحدين ندارد  نشان داده است که علیستالين

شوراھا ، گزينه برسر ميز مذاکره آوردن بريتانيا جواب نخواھد جز دردست داشتن کارت قدرتمند کشور ه دھد که ب

ی تازه نفس و مدعی رھبری جھان ھم بدون امريکااز سوی ديگر ادامه يک جنگ درازمدت عليه انگلستان و. داشت

  . دراختيارداشتن منابع عظيم اتحاد جماھير شوروی خواب و خيالی بيش نخواھد بود

. ھدف قراردادن اتحاد شوروی برای ناسيونال سوسياليزم مھاجم ھرمشکلی داشته باشد مشکل ايدئولوژيک نخواھد داشت

 گسترش به سمت شرق و تأمين فضای حياتی ازھمان آغاز حرکت جنبش ناسيونال سوسياليستی از يک اصل ستراتيژی

تنھا با ازميان برداشتن بلشويزم به مثابه دشمن .  استايدئولوژيک تبعيت می کرده وھمواره  توجيه تئوريک نيز داشته

 و انگلستان را به ھم نزديک و شرايط يک صلح  پايدار را به بريتانيا تحميل المانمشترک کل جھان غرب می توان 

د که آينده نشان خواھ.  نيز بدين ترتيب برای ھميشه پاسخ خواھد گرفتالمان تأمين فضای حياتی مورد نياز ۀمسأل. نمود
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 و پتانسيلھای شگفت انگيز ارتش سرخ  و مقاومت ملت روسيه تا به کجا ساده لوحانه و ستالين از الماندرک پيشوای 

  . غير واقعی بوده است

 اتخاذ می کند و ھمانگونه که در پيش اشاره کردم ١٩۴٠دسمبر در ًاھيتلر تصميم برای حمله به شوروی را  نھايت

 ١٩۴١مارچدرساعت يازده روز سی ام . ن ماه به فرماندھی کل ارتش ابالغ می کندرا درھجدھم اي خطوط کلی آن

آدولف ھيتلر خطاب به بيش از دويست نفراز فرماندھان بلند پايه خود تاريخ آغازعمليات تھاجم به شوروی موسوم به 

ی و عقيدتی و اين جنگ جنگی است نژاد"گويد  او می.  اعالم می دارد١٩۴١ جون ٢٢عمليات بارباروزا را 

". اين نبردی است که می بايست  با خشونت ، بيرحمی و سنگدلی پی گرفته شود. بزرگواری و شواليه بازی برنمی دارد

او ھشدار می دھد که اياالت متحده تا چھار سال ديگر در مسابقه تسليحاتی موجود به اوج قدرت تسليحاتی و نظامی خود 

  .  "ر اروپا را يکسره کرده  باشيمتا آنوقت ما بايد کا. "خواھد رسيد

عمليات بالکان تھاجم به خاک اتحاد شوروی را  نزديک به شش ھفته به تأخير انداخته و زمان استفاده ازھوای مناسب 

در طول حمله را  کوتاھتر کرده است ، اما ھيتلر با اتکاء به تاکتيک جنگ صاعقه وار خود  يقين دارد که کار ارتش 

حتی به سربازان گفته می شود که نيازی به ھمراه بردن لباسھای . متر از چھارماه  به پايان خواھد رساندسرخ  را  در ک

 ھيتلر مرتکب بزرگترين اشتباه تاريخ حيات خود می گردد و جون ٢٢  بديترتيب در بامداد  !زمستانيشان نيست

زھا و ھفته ھای اول عمليات بارباروزا  البته رو. نيروھای  خود را  وارد خاک پھناور اتحاد جماھير شوروی می کند

 ساعت ٢۴تنھا درھمان . حکايت از تحقق پيدا کردن نقشه ھای پيشوا  در تسلط صاعقه وار بر خاک شوروی می کند

. اول ارتش سرخ نزديک به دوھزارھواپيما را از دست داده  و پايداری نيروی پياده درشرف ازھم گسيختن است

 نيز امريکاوزارت دفاع . ت نزديک به نيم ميليون نفرازنيروھای شوروی خود را تسليم می کننددرھمان روزھای نخس

فرانس ھالدر رئيس ستاد ارتش رايش از اينھم . براين اعتقاد است که ارتش سرخ درکمتراز دوماه به زانو درخواھد آمد

  !م خواھند کردشود که کار را ظرف دو ھفته تما  مدعی میجوالیفراتر رفته و درروزسوم 

دستگاه رھبری شوروی و در رأس آن خود . در سمت کشور شوراھا اوضاع  براستی درھم ريخته و نااميد کننده است

قطارھای حامل غله، پنبه ، الوار، محصوالت .  انتظاراين تھاجم گسترده آنھم در اين مقطع زمانی را  ندارندًاصال ستالين

 جون ٢٢ تا آخرين روزپيش از تھاجم يعنی تا نيمه شب المانی شوروی برای نفتی ، منگنز و کروم ارسالی از سو

ھفته بعد و پس از   تنھا يکستالين. برطبق تفاھمنامه بين دو کشور، بی وقفه از مرز می گذرند و راھی برلين می شوند

.  اعالم می کندنجو ٢٩را در" جنگ بزرگ ميھنی" برطرف شدن شوک اوليه است که آغازعمليات تدافعی تحت عنوان

، سياليستی و انسانی عالج کار نيستاينجا ديگر نه ديکتاتوری پرولتاريا، نه کمونيسم بين الملل و نه حتی انگيزه ھای سو

 او اگستھفت .  نيز چنين می کندستالينپتانسيل دھشت انگيز نھفته در ناسيوناليزم  و مذھب را بايد سازماندھی کرد و 

   .ش سرخ را بر عھده می گيرد فرماندھی کل ارتًاشخص

نه دو ھفته که دو ماه پس از تھاجم به شوروی فرمان پيشوا تنھا برای اشغال اوکرائين و شبه جزيره کريمه صادر می 

نظرستاد ارتش رايش ادامه پيشروی به سمت مسکو و تسخير پايتخت است اما برای ھيتلر گرفتن اوکرائين به . شود

 ضمن آن. عالوه بر آن با اشغال کريمه راه  تسلط بر قفقاز نيزھموار می گردد. يت بيشتری داردمثابه انبارغله اروپا اھم

 اتحاد شوروی و به تبع آن تھديدی جدی عليه مناطق نفت خيز ئیکه اين شبه جزيره يکی از مراکزمھم نيروی ھوا

متفکرانی "ئیکرائين است به محل گردھمالويت دادن به اشغال اووھيتلر ستاد ارتش را که مخالف ا. رومانی نيزمی باشد

گرفتن مسکو و کل شوروی  با ".  قراردارند!تحت تأثير تمايالت خودکامانه " کند که تشبيه می" با تئوريھای متحجر

  .اتکاء به جنگ صاعقه وار او چندان به درازا نخواھد کشيد
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وط می کند و ھيتلر فرمان پيشروی به سمت مسکو  سق۴١ سپتمبر ٢٠ درًاکيف پايتخت اوکرائين پس از يکماه نبرد نھايت

به نظر فرماندھان ارتش تھاجم به مسکو با توجه به .  صادر می کنداکتوبر ستاد ارتش در دوم ۀرا  خالف مخالفت دوبار

کس جسارت مخالفت با پيشوا  اماھيچ". بھتر است منتظر بھار آينده باشيم. " داردئیسرد شدن تدريجی ھوا ريسک باال

نرال گودريان در آغاز آخرين فصل سال فرماندھی نيروھای مسلح شوروی جتھاجم گسترده گردانھای تانک .  نداردرا

 می بايست در آغاز فصل بھار صورت ًاکس انتظار چنين عمليات گسترده ای  را که قاعدت ھيچ. را نيزغافلگير می کند

دن می رود اقدام به اشغال مسکو ازھيچ عقالنيتی برخوردار حاال در آستانه پائيز که ھوا به سمت سرد ش. بگيرد ندارد

نرال گودريان اما با قدرت تمام به سمت مسکو می تازند ، تنھا درسی کيلومتری مسکو است که جنيروھای . نمی باشد

 می ستالين نيز به کمک !چندان طول نمی کشد که خدا . در برخورد به اولين ديوار ارتش سرخ ازحرکت باز می مانند

  .زمستان زودرس به استقبال تانکھای گودريان می آيد. شتابد

ھمزمان با شروع عمليات تسخيرمسکو ھيتلر راھی برلين می شود تا در يک سخنرانی آمار اکتوبرروز دوم 

انک دو و نيم ميليون اسير، چھارده ھزار و پانصد ھواپيما ، ھجده ھزار ت.  برساندالمانپيروزيھايش را به اطالع مردم 

لنينگراد در شرف محاصره . ارتش تا عمق ھزار کيلومتری پيش رفته و بدون مقاومت به سمت مسکو می رود... و 

  .است  و  الی آخر

تصميم گيری برای حمله به .  يک مقوله نظامی صرف نبوده استالمانعمليات بارباروزا از آغازھم برای رھبری 

 ستراتيژیيت آن بود که درست يکسال پس ازآغاز رسمی جنگ، واقع. خاک شوروی بيشتريک تصميم سياسی است

 سه ئی در نبردھای ھواالمانجنگ صاعقه وار آدولف ھيتلر برای پيروزی برغرب و برانو درآوردن بريتانيا با شکست 

 کردم ، ھمانگونه که پيشتر ھم اشاره. رو شده بوده  سلطنتی از اساس با ناکامی روبئی عليه نيروی ھوا۴٠ماھه تابستان

ادمه جنگ ازاين تاريخ به بعد نه برای پيروزی در جنگ که برای تحميل يک صلح شرافتمندانه به ابرقدرت موجود 

زانو درآوردن اتحاد شوروی ھم شرايط صلح با انگلستان از موضع قدرت را فراھم می کرد و ھم  ه ب. بوده است

و ورود به يک جنگ درازمدت ، پشت جبھه  و از سوی چرچيل و روزولت   درصورت  رد راه حل صلح آميز

در مقابل اما تأمين لجستيک کشور شوراھا را . لجستيک حياتی مورد نياز کشورھای محور را  می توانست تضمين کند

  . البته دولت فخيمه برعھده می گيرد

انيدن کمکھای نجومی ل چاه ھای نفتی و رسوعمليات اشغال کشوربيطرف ايران برای کنترسپتمبر ١٧  تا اگست ٢۵از

.   وھنوز وارد جنگ نشده  به اتحاد شوروی ازطريق خاک اين کشور انجام می گيرد!ی بيطرف امريکاانگلستان و 

نيروھای ارتش سلطنتی بريتانيا از جنوب و ارتش شوروی از شمال و ھواپيماھايشان از آسمان ھمه جا را  به اشغال 

 ارتش رضا خان قدرقدرت نيز ھريک سالحھا را به گوشه ای انداخته و فرار در اين ميان سربازان. خود درمی آورند

 ازمسير خاک ايران و با استفاده ستالين براستی ھم بدون ارسال مداوم تسليحات مورد نياز. را بر قرار ترجيح می دھند

بی جھت نبود . ی کشيدبھينه از راه آھن سراسری تازه سازآن معلوم نبود که سرنوشت جنگ درکشورشوراھا به کجا م

  . نام نھاده بودند"  پل پيروزی" آنزمان ! ئیکه بر ايران آريا

 به کويبيشف در قريب به ھزار اکتوبر ١۵ دستگاه دولتی خود را درستالينی به پايتخت ، المانبا نزديک شدن نيروھای 

عنی منطقه ای خارج از دسترس کيلومتری شرق مسکو می فرستد و کارخانجات توليد سالح را نيز به پشت اورال ي

حتی مقامات . اوضاع در مسکو بشدت بحرانی است ، ھمه درانديشه فرار از شھرند. ی منتقل می کندالمانھواپيماھای 

ليس مخفی سوار بر خودروھای خود به ايجاد بزرگترين راھبندان تاريخ شوروی دامن می وبلندپايه حزبی و دستگاه پ

دنبال خريد ه در به  دربالمانشوند و گروھی  ھم در اين گير و دار برای استقبال ازارتش  مغازه ھا غارت می !زنند 
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 چنين است وضعيت شھری که نيروھای مسلح رايش تا فاصله سی کيلومتری آن به !ی افتاده اند المانلغتنامه روسی ـ 

  .پيش آمده اند

ميدان نبرد و در پايتخت مانده است ارتش سرخ  را  به او که خود در .  اما قاطعانه تصميم به مقابله می گيردستالين

ميليشيای کارگری دوشادوش ارتش سرخ  در گلوگاه ھای شھر با ايجاد خطوط دفاعی به . ھا می فرستدالمانپيشواز 

داد مسکو می ه  ھم ب!دراين نقطه است که خدا .  می رود و پيشروی آنان را عجالتأ متوقف می کندالمانمصاف ارتش 

نرال گودريان را در جبارانھای پائيزی به ناگھان تمامی جاده ھا را با فرشی از گل و الی می پوشانند و تانکھای . رسد

 جنگ ستراتيژی.  را زمينگير می کندالمان از لوش و لجن کل نيروی زرھی ئیبدينترتيب دريا. خود فرو می کشند

  عليه انگلستان يکبار ديگر اينبار۴٠ سه ماھه تابستان ئیاصاعقه وارھيتلر برای دومين بار پس از شکست نبردھای ھو

شوند و زمستانی زودرس فرا   بارانھا به تگرگ و برف تبديل میاکتوبردر اواخر. اما  بر روی زمين به گل می نشيند

ه جديد بايد سربازانی که با خود حتی پوشاک زمستانيشان را نيز به ھمراه ندارند درمقابله با شرايط غيرمنتظر. می رسد

 مارشال گورينگ قول داده است که به ھرقيمت تأمين ئیفرمانده نيروی ھوا. انگيزه ھايشان را از نو صيقل بزنند

لجستيک ارتش ششم در خاک شوروی را از طريق ھوا تضمين خواھد کرد ، اما او نيزبخوبی می داند که تأمين مستمر 

  . از واقعيت با خود نداردنيازھای ارتش با اين بعد مسافت چندان نشانی 

 در ميدان سرخ مسکو را صادر اکتوبر فرمان برگزاری مراسم سالگرد انقالب ستالين می کند که تغييراوضاع آنچنان 

 خطاب به سربازانش شرايط وحشتناک بيست و سه چھارسال گذشته و راه  پرشکوھی که نومبراو درھفت . می کند

د و درميان غرش توپھا و صدای کرکننده ھواپيماھای روسی که بر فراز سرش پشت سرگذاشته اند را يادآور می شو

 ارتش سرخ بر دشمن ترديد ئیچه کسی می تواند در پيروزی نھا: "پرواز می کنند  باعطف به راه طی شده  می پرسد

  "کند ؟

از دست داده و زمينگير  گودريان به ھالدر رئيس ستاد خبرمی دھد که سربازانش در يخ و برف توان جنرال نومبر ٢١

داند که اگر کار شوروی را درھمين سال تمام نکند پيروزی به کنار آرزوی يک صلح شرافتمندانه  اما ھيتلر می. شده اند

وفان به ھر قيمت و طدھد که عميات  او دستور می. را نيزبايد با ورود قريب الوقوع اياالت متحده به جنگ به گور ببرد

 يک حمله ديگر صورت می گيرد که آنھم با دفاع قھرمانانه ارتش سرخ  و نومبر ٢۴.  پيدا کنددر ھر شرايطی ادامه

در اين ھير و وير خبر می رسد که مارشال . شدت يافتن طوفان و کوالک و يخ و برف  دوباره به گل می نشيند

وستوف دروازه ورود به ر. روندشتت ناگزير شده است روستوف را تخليه کرده و پنجاه کيلومترعقب نشينی کند

ًا از اين پس ديگر آرزوی فتح اتحاد شوروی تمام.  درنبردھای شرق استالمانقفقازاست و اين اولين عقب نشينی ارتش 

 ژوکوف اولين تعرض گسترده ارتش سرخ را جنرال يکصد لشکر به فرماندھی دسمبرچھارم . نقش بر آب می شود

 يودل اعتراف جنرالدو روز بعد ھيتلر خطاب به . ھا آغاز می کندالمان عليه درجبھه ای به طول بيش از سيصد کيلومتر

  ".دست نخواھد آمده پيروزی ديگرب"کند  می

  

  شعبده بازی پرل ھاربر

 با تھاجم جاپان ئی نيروی ھوادسمبرھفتم .   به جنگ به پايان می رسدامريکای اياالت متحده رسم با ورود ١٩۴١سال 

تفسير رسمی .  تقديم روزولت می کندئی به جنگ را در سينی طالامريکا بھانه ورود رسمی ًاايتبه بندر پرل ھاربر نھ

 مستقر در امريکا ئی با يک تھاجم غافلگيرانه به نيروی درياجاپان ئیحکايت از آن دارد که در اين روز نيروی ھوا

  وارد يک جنگ جھانی ديگر اع از خوددف می کند که برای مجبور ، اياالت متحده را  ئیبندر پرل ھاربر در ھاوا
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با اين تھاجم روزولت موفق می شود خالف مخالفتھای قوی در ميان مردم و برخی جناح ھای سياسی در درون . گردد

ش از مدتھا پيش از اين و بيش از ھمه  اد و کالن سرمايه مالی حامیر وارد جنگی کند که خوًرسما اين کشور را امريکا

 با توجه ١٩۴٠سال پيش خود در  درطی مبارزات انتخاباتی يکًاو قبال. ادامه و پيروزی در آن بودندخواستار شروع ، 

به مخالفت صريح اکثريت مردم و نيروھای سياسی اياالت متحده با شرکت در جنگ به دروغ به مردم قول داده بود که 

  .  را از جنگ بدور نگه خواھد داشتامريکادر صورت پيروزی مجدد 

  نشان می داد که ھشتاد و ھشت درصد يعنی اکثريت قريب به اتفاق ١٩۴١ جنوری ٩ گالوپ درۀظرسنجی مؤسسيک ن

مشاورانتخاباتی و دوست نزديک او در اين مقطع يکی از .  قاطعانه عليه ورود اين کشور به جنگ بوده اندامريکامردم 

 می باشد که ازھمان آغاز Henry Morgenthau" وِھنری مورگنتا"نام ه پليدترين سرانگشتان کالن سرمايه يھود ب

 المانِدشمنی مورگنتاو با .  او را  نيز برعھده داشته استئیاروی کارآمدن روزولت تا مرگش ھمواره پست وزارت دار

.  و مردم آن برای او ھدفندالمانا رژيم نازی دشمن نيست ، کل او تنھا  ب. يک دشمنی سياسی نيست ، عقيدتی است 

می باشد به صراحت نشان عمق " ِطرح مورگنتاو"طرح مشھور او در سالھای پايانی جنگ که به نام خود او موسوم به 

 می گردد ، طرح ء افشا١٩۴۴که درسال " ِطرح مورگنتاو. "دشمنی او با يک ملت و نه با يک رژيم می باشد

افشای اين طرح جنايتکارانه يک بينه .  صنعتی متحد به يک سرزمين چند پارچه کشاورزی استالمانگرداندن بر

 می گذارد که با اتکاء به آن به اثبات تئوری نژادپرستانه نازيھا بپردازد و المانقدرتمند در اختيار دستگاه تبليغاتی دولت 

را تحت عنوان نقشه يھوديت بين المللی برای به بردگی " ِح مورگنتاوطر"آنھا . فشار بر توده ھای يھود را افزايش دھد

ِمورگنتاو در . کردند  عرضه کرده و برمبنای آن ادامه مقاومت تا به آخر و بھرقيمت را توجيه میالمانکشاندن ملت 
  .ضمن از دست اندرکاران تأسيس بانک جھانی و صندوق بين المللی پول نيزھست

ش مبنی بر دور نگاه داشتن  اخالف قولھای انتخاباتین بار  پس از انتخاب مجددش برای چھارميروزولت اما بالفاصله

   Lend -Lease Act"  وام و واگذاری" يا " قرض و اجاره"اياالت متحده از جنگ دراولين فرصت اليحه موسوم به 

وز به عنوان اعالن جنگ واقعی فرھنگسرای بريتانيا از اين ر.  از تصويب کنگره می گذراندفبروری ١٨را  در 

عين ھمين  اصطالح را خود چرچيل  ھم در رابطه با اين قانون .  نام می بردجاپان به نيروھای محوربه شمول امريکا

کار می برد و البته که با اين ترفند اياالت متحده  با آغاز صدور کمکھای نجومی که تا پايان جنگ نزديک به پنجاه ه ب

 شود  و بدون يک اعالن جنگ رسمی وارد جنگ جھانی دوم می شود يعنی نزديک به  ده ماه  پيش از  میدالرميليارد 

   ! به پرل ھاربرجاپانحمله 

 يک سلسله مذاکرات مخفی ميان فرماندھی امريکا بدون اطالع افکارعمومی مارچ ٢٧ تا جنوری ٢٩ھمزمان درفاصله 

 ABC-1يک طرح مخفی موسوم به  " الماناول "ان دارد که با شعار ارتشھای بريتانيا و اياالت متحده در لندن جري

 را جاپان با قفل کردن بازار چين فشار بر امريکادر اقيانوس کبير، .  و کشورھای محور ريخته می شودالمانعليه 

يش يک مبارزه ايدئولوژيک را عليه گروه موسوم به انزوا طلبان در ھا در داخل روزولت و ھمپالکی. افزايش می دھد

ويژه با وارد کردن اياالت متحده  به جنگ در ه  نقاط دنيا باکه با دخالت بی رويه اين کشور در اقص" امريکااول "کميته 

 بدرستی نقض آگاھانه را" قرض واجاره" قانون" امريکااول " کميته. اروپا سرسختانه مخالفت می کردند آغاز می کند

  آدميرالجوالی ٢٢در. با ھدف تحريک عامدانه کشورھای محورارزيابی می کردند نفع بريتانيا وه حقوق ملتھا ب

  اين کشورجاپانرنفت به  ھشدارمی دھد که محاصره اقتصادی و قطع صدوTurner. Richmond K"ريچموند ترنر"

.   درگير جنگ دراقيانوس آرام خواھد کردًعمالرا مجبوربه حمله به فيليپين خواھد کرد و بدينترتيب اياالت متحده را 

  . را صادر می کندجاپاندرست سه روز بعد از اين ھشدار روزولت فرمان قطع صدورنفت به 
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انوس آرام از سن ديگو به پرل ھاربر مدت کوتاھی پيش از حمله  اقيزۀ حوبحریانتقال بی معنا و زودھنگام ناوگان 

 حلقه ديگری از زنجيره اقداماتی است که روزولت برای تسھيل راه  ،رغم مخالفت صريح فرماندھی آن  علیجاپان

 James"  جيمز ريچاردسون"دريا ساالر .  به ھرقيمت به يک جنگ جھانی ديگر بدان اقدام می کندامريکاواردکردن 

Otto Richardsonدفعات با فرمان روزولت برای انتقال به پرل ھاربر به مخالفت برمی خيزد معتقد ه   که بارھا و ب

طرح " موسوم به جاپانس طرح جنگ عليه اراس بی معنا و غيرضروری است چرا که بًاست که اين عملی کامال

از توان عملياتی کافی ) اقيانوس اطلس( آتالنتيک پيش از رسيدن ناوگان) اقيانوس آرام(، ناوگان پاسيفيک "نارنجی

که   نمی دھد  اال اينتغييربرخوردار نبوده و بدين ترتيب ماندن در سن ديگو يا رفتن به پرل ھاربر در اساس چيزی را 

ی دنبال خواھد آورد چرا که تأمين نيازھاه انتقال زودرس و غيرمنطقی به پرل ھاربر مشکالت لجستيکی فراوانی را ب

وسيله کشتی ميسر ه ارتش در پرل ھاربر خالف  سن ديگو که  براحتی و توسط  راه آھن صورت می پذيرفت تنھا ب

ھمينطور امکان استفاده پرسنل از مرخصی و ديدار با خانواده ھايشان نيز به ھمان . بوده و به زمان بيشتری نياز دارد

شود که او   اعتراضات دريا ساالر ريچاردسون اين میۀنتيج. دليل طوالنی بودن مسير ديگر امکان پذير نخواھد بود

  .جای او آورده شوده   بKimmel. Husband E" آدميرال کيمل"برکنار و 

 به نيروھای مستقر در پرل ھاربر موقع آنه  و عدم انتقال بدسمبر ٧موضوع مھم بعدی مطلع بودن واشينگتن از حمله 

 جاپانئيھا موفق به شکستن انواع  بسياری از کدھای رمز مورد استفاده امريکااز ماه ھا پيش از اين تھاجم . می باشد

رسد و يا بسياردير و درست  اطالعات مربوط به حمله با بلوکه شدن يا به نيروھای مستقردر پرل ھاربر نمی. شده بودند

ی قبل ازاينھم توسط المان يعنی کشف رمز و شکستن کدھای طرف مسألهعين اين . شود ت دريافت میدرحين عمليا

ليل بی ده  بستالينرغم مطلع ساختن  ويژه در رابطه با عمليات بارباروزا صورت گرفته بود که البته علیه انگليسيھا ب

 کليه جاپان ۀينھا از چند روز مانده به حملعالوه برا. شود  ازسوی او جدی گرفته نمیاعتمادی او به طرف انگليس

ک دارند بندر پرل ھاربر را ترک می کنند و در لحظه حمله برای نمونه يکی از ناوھای ستراتيژي که ارزش ئیناوھا

  . شود ھواپيمابر نيز در آن حوالی  يعنی در مرکز فرماندھی حوزه اقيانوس آرام يافت نمی

 مدعی است امريکا  يکی ازمشھورترين تاريخدانان نيمه اول قرن بيستم در Beard. Charles Aچارلز آوستين بيرد 

او سياست اياالت متحده تحت حاکميت روزولت را امپرياليستی .  را به جنگ کشانده استجاپانکه روزولت آگاھانه 

از اين .  سی ميالدی می کندۀور را متھم به آماده سازی برای ورود به جنگ طی سالھای دھقلمداد کرده و رئيس جمھ

بارنز .  می باشد Harry Elmer Barnes"ھری المر بارنز" يعنی امريکائیمھمتر ادعای يک تاريخدان ديگر 

 را به نفع ورود امريکاعمومی  متھم می کند که آگاھانه يک قلم سه ھزار نفر را قربانی کرده تا افکارًرسماروزولت را 

  . به جنگ آماده سازد

 به سازمان تجارت جھانی است با ھمان ميزان !سناريوی  پرل ھاربر نسخه اصلی سناريوی حمله به اصطالح القاعده 

  جنايتکارانه اش درسطوح داخلی و بين تبعات و البته با ھمانامريکاد تھاجم قرارگرفتن ری موادعای ، با ھمان قربان

 ٢٧رخ ؤدر اين رابطه اشاره به تلگراف م. المللی که از سوی ھمان کانونھای قدرت مالی و تسليحاتی کليد خورده است

ی تلگرافی کامأل مارشال ط.   رئيس ستاد ارتش  خالی از فايده نيستMarshall. George C"  جرج مارشال "اکتوبر

  :  در اقيانوس آرام می باشند می نويسد ئیمحرمانه که مخاطبان آن يک حلقه محدود از افسران ارشد نيروی دريا

 صورت جاپان اولين اقدام خصمانه از سوی ترجيح می دھد اجازه دھداگر جلو دشمنی ھا گرفته نشود اياالت متحده "

  ".پذيرد
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  وزيرجنگ Stimson. Henry L"  ِھنری استيمسون"ه يادداشتھای روزانه در پايان نگاھی مختصر و مفيد ب

ِاستيمسون خود يکی ازبازھای جنايتکارجنگ طلب و . روزولت بسيار گويا و بی نيازازھرتفسيرو تحليلی است
ه  ب١٩٧۶يادداشتھای روزانه او در سال . می ھيروشيما و ناکازاکی استو اتين و تصميم گيرندگان بمبارانمسؤولاز

ِ  استيمسون که !گردد  صورت کتاب منتشرمی شود اما بعدھا کليه نسخه ھای آن از تمامی کتابخانه ھای دنيا حذف می
يش اشاره به  در زمان پرزيدنت ھوور سلف روزولت ھم بوده است در يادداشتھاامريکادرضمن وزيرامور خارجه 

.  به پرل ھاربر می کندجاپان يعنی کمتر از دوھفته پيش ازحمله ١٩۴١نومبر ٢۵ خود با رئيس جمھور درتاريخ مذاکرۀ

که خطرچندانی  وجود آوردن شرايطی سخن می گويد که در خالل آن بدون آنه  از بًا روزولت صراحتمذاکرهدر اين 

ديا به زبان اصلی می يعين سخنان او را به نقل از ويکی پ. شودوادارگلوله  به شليک اولين جاپان گردد ، امريکامتوجه 

عنوان منبع ازسوی من عمدی است چرا که اين تارنما بخشی ازدستگاه اطالع رسانی ه ديا بيانتخاب ويکی پ. آورم

سياست بين المللی از تاريخ  و " تفسيرغيررسمی"و مقابله با " تفاسير رسمی"ھژمون برجھان با ھدف تثبيت " سيستم"

  .است

 Roosevelt: brought up the event that we are likely to be attacked perhaps next Monday … 

and the question was what we should do. The question we how we should maneuver them 

into the position of  firing the first shot without allowing too much danger to ourselves.  

  ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد١۶بيژن نيابتی ، 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


